
Doe mee met 
en profi teer van 
exclusieve voordelen

Wij  streven er in de eerste plaats naar om 
samenwerken met Trust en het behalen van 
zakelij ke doelstellingen zo makkelij k mogelij k te 
maken. 

We steunen onze partners op elk niveau en 
willen hen helpen hun bedrij f te laten groeien. 
Met ons Elevate-programma investeren we 
in onze partnerschappen door middel van 
aantrekkelij ke bonusregelingen en collectieve 
ondernemingsplannen. 

Groei met ons mee. Ontdek de exclusieve 
voordelen voor onze partners.

Elevate: een partnerprogramma om je bedrĳ f 
te laten groeien.

We zĳ n een vertrouwd merk dat betaalbare producten van  goede kwaliteit levert, 
met speciale B2B-programma's die bĳ dragen aan de groei van je bedrĳ f

Voordelen

Ons Elevate-programma 
omvat onder andere 
aantrekkelij ke fi nanciële prikkels, 
marketingbudgetten en kortingen 
die helpen je winstmarges te 
vergroten.

Financiële beloningen

Via ons registratieprogramma voor 
speciale deals krij g je toegang tot 
de beste marktprij s voor biedingen, 
met eenvoudige online registratie 
via de Elevate-portal en snel 
uitsluitsel over goedkeuringen.

Biedingsprĳ zen

Profi teer van gratis 
marketingmaterialen en 
verkoopondersteunende hulpmiddelen 
die vrij  tot je beschikking staan, zoals 
productvideo's, foto's, banners, 
datasheets en mailings waarmee je 
Trust-producten kunt promoten en je 
omzet vergroot.

Moeiteloze promotie

Een internationaal bedrij f met 
een echt lokale aanwezigheid. 
Trust biedt lokaal en toegewij d 
accountmanagement, waardoor 
alle activiteiten naadloos verlopen 
en je in elk stadium de juiste 
ondersteuning krij gt.

Lokaal accountmanagement



Dag en nacht toegang tot de online Elevate-portal van Trust

Driemaandelijkse updates en aankondigingen voor wederverkopers

Toegang tot kant-en-klare marketingmiddelen en 
campagnematerialen

Gebruiksvriendelijke online Deal Registration-module met toegang 
tot speciale prijzen via de Trust Bid Desk

Toegang tot (online) trainingen voor verkoopteams

Eigen accountmanager voor verkoopondersteuning 
bij deals, programma's en promoties
Vermelding in partnerzoeker op Trust.com

Demoprogramma

Gezamenlijke zakelijke planning via QBR

Jaarlijkse bijeenkomst met Trust-management

Erkend Zilver Goud
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Voordelen van het programma

Stimulansen voor verkoopteams

Marketing Development Funds (MDF)

Kortingsprogramma op basis van doelstellingen

Erkend Zilver Goud
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Financiële voordelen

Online aanmelding voor Elevate + directe communicatie

Jaarlijkse Trust-aankopen bij DPP

Verkooptrainingen

Erkend Zilver Goud
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Vereisten

Delen van verkoop- en voorraadrapporten

Promoties/activiteiten per kalenderjaar

V

V VV

V VV

Elk kwartaal Elke maand

Elk kwartaal Elke twee
maanden


